ČAJ – spomeňte si počas zajtrajšieho dňa na nejakú humornú udalosť
tohto roka, ktorú ste zažili spolu v rodine. Každý si vyberte vrecúško
čaju a zajtra sa pomodlite pri horúcom voňavom čajíku a poďakujte aj
za všetky milé/vtipné okamihy roka.

SVETLO – Kto je pre váš život svetlom? Kto vám pomáha kráčať
tmavými uličkami života? Premýšľajte počas zajtrajška, kto vám svieti
v živote. A večer sa za všetkých „osvetľovačov“ spoločne pomodlite pri
zažatých sviecach adventného venca.

SVATCI – nájdite si čas na malé štúdium . Každý si vyberte jeden
obrázok svätého/blahoslaveného, ktorý vám „padne“ do oka. Nájdite si
o ňom/o nej zopár informácií – kto to je, kde a ako žil, ale najmä
v čom nám môže byť vzorom a príkladom. Skúste pohľadať aj nejaké
slová/citát ktoré po ňom/po nej ostali a môžu byť pri večernej
modlitbe povzbudením pre zvyšok rodiny.

POVZBUDENIE – každý si TAJNE vylosuje papierik s menom člena
rodiny. Nikto by nemal vylosovať seba, ale niekoho iného. Ak sa to
predsa niekomu stane, losuje sa znova . TAJNE - teda nikto by nemal
vedieť, kto si koho vylosoval. Zajtra celý deň špeciálne myslite na toho
člena rodiny, ktorého ste si vylosovali, pripíšte mu k menu na papierik
malé povzbudenie, niečo čo by ho potešilo... A papierik mu spinkou
TAJNE pripnite niekam tak, aby ho našiel. Večer sa pri modlitbe
vzájomne potešte, kto si čo našiel...

O2H rozmýšľať

ZÁPALKY – vezmite si každý jednu zápalku a majte ju počas
nasledujúceho dňa niekde „na očiach“. Pomenujte si v sebe jednu
oblasť, v ktorej „zlyhávate“ a chceli by ste sa v nej zlepšiť (napr. hnev)
a napíšte ju na zápalku. Zajtra pri večernej modlitbe si poviete, čo má
kto napísané, aby ste si v danej oblasti mohli vzájomne pomáhať.
Každý potom svoju zápalku zapáli od zažatej adventnej sviece a položí
na nehorľavú podložku (napr. tanierik) aby úplne zhorela. Bude to
vyjadrením prosby, aby Boh svojou láskou zapálil naše srdcia
a premenil v nás aj tie oblasti, v ktorých sa túžime zlepšiť.
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EURO – každý dostanete jedno euro. Vašou úlohou na zajtra je kúpiť
niečo/hocičo v maximálnej hodnote jedno euro, čo zajtra večer poteší
všetkých členov rodiny. Malo by to byť jedlé a malo by sa ujsť každému!
Spoločne potom ďakujte za všetky hmotné dobrá a pokrm, ktorý denne
požívate.

FOTO – natiahnite si niekde v obývačke špagát a každý si vezmite
štipce. Premýšľajte zajtra nad niekým, koho si nosíte
„prištipcovaného“ v srdci, kto sa „vešia“ do vašich modlitieb...
Nájdite/vytlačte si jeho fotku, pripnite ju na špagát a večer sa za
všetkých tých vašich drahých spoločne pomodlite.
ŠALÁT – vašou zajtrajšou úlohou bude spoločne si spraviť na večeru
dobrý šalát. Dobrá zdravá rodina pripomína dobrý zdravý šalát .
Každý z vás je nenahraditeľnou „ingredienciou“. Preto každý z vás
musí zajtra zohnať a doniesť domov jednu z týchto ingrediencií:
Listový šalát, cherry paradajky, kukurica, avokádo, hobliny
parmezánu (alebo iného syra), olej, citrón (stačí pár kvapiek)...
V spoločnej modlitbe myslite na všetkých, ktorých trápi hlad a smäd.
(Počet ingrediencií prispôsobte počtu členov rodiny.)

LIEKY – nájdite vo Svätom písme svoje dva obľúbené citáty, ktoré
považujete za „lieky“, ktoré vám pomáhajú pri nejakej bolesti
duše/srdca/tela... Napíšte si ich niekam na viditeľné miesto a zajtra
večer sa počas modlitby o ne podeľte s ostatnými.

O2H rozmýšľať

ZRKADLO – počas dňa sa pozerajte do zrkadla svojej duše a večer pri
spoločnej modlitbe niečo zo svojho vnútra odhaľte, priznajte sa
k niečomu, čo ste nikdy nahlas nepovedali rodičom, súrodencom alebo
deťom. Môže to byť aj niečo veselé, niečo, čo ste chceli zatajiť, alebo
ututlať . V spoločnej modlitbe proste o odvahu žiť v pravde a vo
svetle.
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